PASTORAAL WERKER PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE GRONINGEN ZUID
Profielschets Pastoraal Werker M/V 0,5 fte
Per 1 januari 2019 zijn twee wijkgemeenten (wijkgemeente De Ark en wijkgemeente
Immanuelkerk) van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) gefuseerd tot de huidige nieuwe
Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid. Wij hebben tot september 2019 nog twee vierplekken: de Ark en de Immanuelkerk. Na september vieren we samen in één gebouw, maar er is
nog één keer per maand een dienst in De Ark. Binnen het verband van de PGG zijn wij kerk in
Groningen Zuid.
De Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid is een open, enthousiaste, veelvormige
geloofsgemeenschap waar ieder welkom is. Zoekers, gelovigen, oud en jong. De één gaat elke
zondag naar de kerk, de ander één keer per jaar.
In vieringen, gespreksgroepen, filmavonden en allerlei vormen van ontmoeting, bezinning en actie
proberen wij geloven met het alledaagse leven te verbinden voor ons zelf en met het oog op de
samenleving.
In 2001 hebben we een missie geformuleerd waar we ons nog steeds bij thuis voelen: Kerk in de
buurt, stem in de stad en werk in de wereld. Voor de gefuseerde wijkgemeente zijn we bezig een
nieuw beleidsplan te schrijven.
Voor de vacature die ontstaat door het vertrek van een pastoraal werker, zoekt de kerkenraad van
de wijkgemeente Groningen Zuid een
Pastoraal werker (0,5 fte) voor het:

- pastoraat aan onze oudere gemeenteleden;
- leiden van uitvaarten;
- vormgeven van het pastoraal beleid in samenwerking met de (nu nog 3, vanaf september 2)
wijkpredikanten, de collega pastoraal werker en vrijwilligers;

- organiseren van momenten van ontmoeting en bezinning.
Wij zoeken iemand met:

- een afgeronde HBO opleiding theologie;
- liefde voor levensverhalen;
- oog voor de grote diversiteit in geloofsbeleving en kerkelijke betrokkenheid;
- aﬃniteit met de vitaliteit en kwetsbaarheid van ouderen;
- bereidheid om te werken in teamverband en met een grote groep vrijwilligers.

Wij bieden:

- inschaling in de salarisschaal en arbeidsvoorwaarden volgens de regels van de Protestantse
Kerk Nederland;

- een aanstelling voor een termijn van 1 jaar met de mogelijkheid om deze te verlengen tot 1 juli
2022.

Procedure

- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K.J. ter Veer, tel. 06 - 46 32 47 05.
- Uw brief en CV kunt u tot uiterlijk 25 mei 2019 mailen naar: PWGZvacature@gmail.com
- De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 23.
Zie voor meer informatie over de Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid:
www.immanuelkerk-groningen.nl en https://www.arkhelpman.nl

Bijlage: identiteit, uit het beleidsplan 2018 - 2019 ( van de toen nog net niet gefuseerde
wijkgemeenten De Ark en Immanuelkerk)
Immanuelkerk
Wie zijn wij?
Op grond van het evangelie
op zoek naar God en de nieuwe aarde
betrokken op de buurt, Stad, wereld
Daar hebben we elkaar bij nodig
in goede en kwade dagen
Immanuelkerk heeft een paar dierbare paradoxen
Juist het evangelie (Schrift, traditie) geeft de ruimte voor onze diversiteit
Zoekers zullen we ons wel blijven noemen, maar ook zien soms even
Geloven in de nabije God, maar wel in beweging, we zijn onderweg
Ruimte voor experiment
én ruimte voor wie daar niets mee heeft
Betrokken op de samenleving in kerkelijk verband
óf op andere wijze, in ons werk, als lid van een politieke partij, actief op school, betrokken op
buren enzovoorts
We hebben elkaar nodig:
om elkaar en onszelf bij het geloof, de hoop en de liefde te bewaren en aan onze kinderen voor te
leven, uit te dagen, te vieren, te rouwen, ervaringen te delen, in elke levensfase weer op specifieke
wijze
en toch willen we er ook zijn voor de vrije vogel en de eendagsvlieg
Over ander zaken zijn we meer eenduidig
Kwaliteit (gebouw, organisatie, relaties, prediking)
Diversiteit (met name in geloofsbeleving)
Open, gastvrij
Open voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en binnen de PGG
Verlangen toekomst
Meer ontmoeting/gemeenschap voor onder de 50
(al was dat bij elkaar zitten met diverse leeftijden juist ook wel leuk toch)
Lichtere organisatie.
N.B. Het complete beleidsplan is te vinden op de website van de Immanuelkerk: over ons.

